
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 30.06.2021 року № 184 

Про повернення малолітніх
_______________, _______________
та _____________в сім’ю батьків  

Розглянувши  заяву  ______________  та  ____________________,  жителів  с.
___________________ ___________________ району від 14 травня 2021 року, відповідно до
частини  1  статті  151,  частини  2  статті  154  Сімейного  кодексу  України,  пункту  3  наказу
Міністерства охорони здоров’я України від 18 травня 1998 року № 123  “Про затвердження
Типового положення про будинок дитини”, у зв’язку із закінченням  терміну перебування
дітей  в  закладі  та  покращенням  матеріально-побутових  умов  проживання  сім’ї  Прийми,
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Збаразької
міської ради від 22 червня 2021 року, подання служби у справах дітей Збаразької  міської
ради,  керуючись  статтею  34  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:
 
1.  Дати  дозвіл  на  повернення  малолітніх  _____________,  _________________  року

народження,  __________________,  _________________  року  народження  та
________________________,  ------------------------  року  народження  з  комунального
некомерційного  підприємства  “Тернопільський  спеціалізований  будинок  дитини”
Тернопільської обласної ради в сім’ю батьків ______________ та _____________________,
жителів с. ________________ __________________ району.

2. Службі у справах дітей міської ради здійснювати контроль за дотриманням прав
дітей в сім’ї Прийми.

3.  Відділу  охорони  здоров’я  та  соціального  захисту  міської  ради  забезпечити
охоплення  малолітніх  _______________,  __________________  року  народження,
____________________, __________________ року народження та _____________________,
________________ року народження відповідними медичними послугами.

4. Збаразькому центру соціальних служб забезпечити надання соціальних послуг сім’ї
Прийми.

5.  Старості  Кушнір О.П. здійснювати контроль за умовами перебування малолітніх
_____________, _________________ та _________________ в сім’ї та в разі виявлення фактів
порушення  прав  дітей,  загрози  їх  життю  і  здоров’ю  невідкладно  інформувати  службу  у
справах дітей Збаразької міської ради та  ВП № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в
Тернопільській області. 

6.  Контроль  за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови
Качку А.Я.

Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ВНУТРІШНІ ВІЗИ
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